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Kommunikatör till Samordningsförbundet 
Masood Khatibi tillsattes som kommunikatör för Samordningsförbundet Stockholms 
stad i mitten av mars. Han kommer även att arbeta halvtid för projektet MIA. Masood 
har tidigare arbetat som kommunikatör i kommunalförbund och kommunala för-
valtningar. Han har även arbetat som journalist. Massod ser fram emot att samabeta 
med medarbetare från alla förbundets parter i rollen som kommunikatör.

MIA
Så många som 2500 personer som står särskilt långt ifrån arbete 
kommer att få möjligheten att gå vidare till arbete eller studier. 
Det är målet för MIA, mobilisering inför arbete, som är ett läns-
gemensamt projekt i Stockholmsregionen. 
Projektet, som beviljades medel av Europeiska socialfonden, 
ESF, i oktober 2016, riktar sig till deltagare mellan 16 och 64 år. 
Projektet bygger på att deltagarna genom olika stödinsatser 
ska kunna närma sig arbetsmarknaden och få möjlighet till 
arbete eller börja studera, utifrån de egna förutsättningarna. 
Projektet inleddes hösten 2016 med en analysfas, och de 
första deltagarna togs emot i början av april. MIA pågår 
t.o.m. 2020. Läs mer på vår hemsida www.samordningstockholm.se 
 

Case Manager
Unga med aktivitetsersättning kan själva vara med och formulera mål för 
”sina” Case Managers för att kunna komma närmare arbete. Det är innehållet 
i Case Management som är en beprövad arbetslivsinriktad rehabiliterings-
metod för personer med nedsatt arbetsförmåga. 
Case Manager ger ett bredare stöd inom olika områden – hälsa, vård, be-
handling, hjälpmedel och fritid. I Stockholms stad är för närvarande tre Case 
Manager verksamma. Jobbstart inom Jobbtorg Stockholm är projektägare 
för Case Management och projektet leds av Maria Rösby. 
Den 2 juni går en halvdagkonferens om Case Management av stapeln på 
Konferens Lundqvist & Lindqvist, Klarabergsviadukten 90. Kontakta projekt-
ledare maria.rosby@extern.stockholm.se eller på telefon 08-50849170. 

Nystartade projekt

Frukostmöte om Halmstadsmodellen

Den 12 maj var det åter dags för samordningsför-
bundet Stockholms Stads välbesökta frukostmöte 
som denna gång handlade om den uppmärksam-
made Halmstadsmodellen. Syftet var att inspirera det 
fortsatta arbetet med målgruppen Nollplacerade i 
Stockholm.

Pia Ryberg, samverkansansvarig, Försäkringskassan 
i Halmstad och socialsekreteraren Kristina Hildings-
son från stöd- och försörjningsenheten i Falkenberg 

berättade om arbetet med personer som saknar 
sjukpenninggrundande inkomst i Halland.
Sophie Olofsson, tidigare projektledare för Projekt 
Nollplacerade, berättade om deras arbete i Nacka. 
Därefter vidtog en gemensam diskussion om det 
fortsatta arbetet i Stockholm och vilka lärdomar 
man kan dra från Halmstadsmodellen. Värdet av det 
arbete som rehabkoordinatorerna gör, för de två mo-
dellerna, var det som de flesta var överens om efter 
den gemensamma diskussionsstunden.

Multikompetenta team på Kista vårdcentral är en struktur för sam-
verkan för att hjälpa ett antal personer med långa sjukskrivningar. 
De flesta av dessa personer har kontakt antingen med socialtjäns-
tens försörjningsstöd eller med försäkringskassan. Bakgrunden är 
den kartläggning som rehabkoordinatorn på Kista vårdcentral har 
gjort av samtliga sjukskrivna. Syftet är att korta vägarna ut från 
sjukskrivningar. 

Multikompetenta team på vårdcentral
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Hemmasittare
De unga vuxna ska få ta del av de insatser som 
redan finns såsom Jobbtorg, ordinarie insatser inom 
Arbetsförmedlingen, UngKOMP och Alfa. Det är målet 
med den individinriktade insatsen Hemmasittare som 
styrelsen för samordningsförbundet Stockholms Stad 
har fattat beslut om. 

Flera parter har uppdrag när det gäller målgruppen 
18-29-åringar med psykisk ohälsa i utanförskap då 
behovet av samordnade insatser har för målgruppen 
hemmasittare varit stort. För genomförandet ska ett 
gemensamt team bildas för att arbeta uppsökande 
riktad mot målgruppen. Projektet behöver få att 
tid utvecklas, därav en längre projektperiod på 3 
år. Delavstämning kommer att göras efter ett år, för 
att avgöra effekterna av insatsen. Projektägaren är 
Psykiatri Södra Stockholm och insatserna startar till 
hösten. Kontaktperson: Petra Hohn, petra.hohn@sll.se, 
08-123 411 01.       

Kommande insatser

Nystartat projekt

Året som gick – kort om våra resultat från förra året:

AMA
Närmare 20 personer ska efter avslutad samver-
kansaktivitet ha gått igenom en arbetsföremå-
geprövning och kommit vidare till arbete. Det är 
innehållet i den individinriktade insatsen AMA, 
aktiviteter mot arbete, som nu har fått grönt ljus 
från styrelsen för samordningsförbundet Stock-
holms Stad. 

Samverkansaktiviteten handlar om att Jobbtorg 
Stockholm Vällingby, stadsdelsförvaltningen 
Hässelby-Vällingby och primärvården inom 
Hässelby-Vällingby ska arbeta med en samver-
kansmodell för sjukskrivna klienter som saknar 
sjukpenninggrundande inkomst inom stadsdels-
förvaltningen. Förhoppningen är att minst 40 % 
av deltagarna går ut i en egenförsörjning genom 
anställning. Arbetsmarknadsförvaltningen Jobb-
torg Stockholm Vällingby är huvudansvarig för 
samverkansaktiviteten. Kontaktperson för AMA 
är: Johan Idegård, johan.idegard@stockholm.se, 
08-508 358 99.

• Samordningsförbundet genomförde åtta större strukturella insatser, konferenser och 
workshops, under 2016 med totalt 680 deltagare bestående av politiker, styrelseleda-
möter, medarbetare och samverkanspartners. 

• Uppföljningar och utvärderingar från dessa konferenser visar på höga värden för såväl 
deltagande som nöjdhet med innehåll och utförande. 

• Kansliet var ute på arbetsplatsträffar, ledningsgrupper och hos myndigheterna lokalt 
och centralt och informerade om FINSAM och Samordningsförbundet Stockholms stad.

• Flera lokala samverkansinsatser anordnades under hösten inom Söderort, Spånga-
Tensta och inom City.

• De operativa lokala samverkansgrupperna etablerades, fyra till antalet, Söderort, Järva, 
City och Hässelby-Vällingby och Bromma. Samtliga grupper träffades minst två gånger 
under hösten 2016 där förbundet var sammankallande. 

• Förbundet sammanställde en kartläggning om Unga vuxna som genomfördes av He-
lena Haapala, samordnare inom samordningsförbundet Stockholms Stad.

• Förbundet genomförde ett kombinerat frukostmöte och workshop den 9 december 
kring kartläggningen av insatser för unga vuxna 16-19 år.

             Med förväntan 
             inför sommaren! 

Eva Magnusson, förbundschef

Höstens första frukostmöte
Håll utkik efter vårt nästa frukostmöte 
som vi planerar för, i början september. 
Mer information kommer senare.

Grön rehabilitering
Under pågående verksamhetsår vill samordningsför-
bundet Stockholms stad skapa en ny inriktning, Grön 
rehab för personer med sammansatt problematik. 
Målgrupperna kan vara nyanlända med migrations-
stress eller personer med annan psykisk ohälsa. 

Samordningsförbundet Stockholms stad har genom 
studiebesök och forskningsrapporter tagit del av 
erfarenheterna kring Grön rehab som är en verksam 
rehabiliteringsform för flera målgrupper. Metoden 
fungerar ofta som en förrehabilitering inför en mer 
arbetslivsinriktad rehabilitering bland annat för 
personer med utmattningsproblematik, stroke och 
migrationsstress. Beslut om specifika insatser inom 
denna inriktning kommer att lyftas till styrelsen för 
beslut under ingående verksamhetsår. 


